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Minulý měsíc v ČRK, v IARU a ve světě
● V červenci oslaví kulatá a půlkulatá životní jubilea tito naši členové:
OK1AQB, OK1CTB, OK1DEU, OK1FDJ, OK1FIY, OK1FWT, OK1GP, OK1HAB, OK1IVU, OK1MAS, OK1MZN,
OK1PFH, OK1VP, OK2AM, OK2BKL, OK2BND, OK2HDQ, OK2PA, OK2POJ, OK2PST, OK2RM, OK2UZ.
Srdečně všem blahopřejeme.
● Nový tajemník ČRK
Ing. Oldřich Trégl o sobě píše: Volací značka: OK1VUL, (dovolím si upozornit, že
nad prostředním písmenem sufixu není kroužek, prosím). Narozen jsem roku 1953.
Maje napsat něco o sobě, dovolte nejprve krátké vyznání: uznávám Ohmův zákon,
Max-wellovy rovnice a křesťanské principy života. Po absolvování gymnázia a absolutoriu na ČVUT FEL jsem v roce 1977 nastoupil Tesly Strašnice. Na pozici samostatného
konstruktéra zakázkových přípravků s měřících přístrojů jsem se naučil, jak krotit neposlušné integrované obvody a jiné součástky ve většinou značně atypických zapojeních. Jako účastník vývozu československé elektroniky do nesocialistických států jsem
strávil 13 měsíců v Egyptě na centrálním dispečinku energetiky jako supervizor zařízení pro přenos hovoru a
měření po vedení VVN. Od roku 1992 do 2003 jsem pracoval jako návrhář kombinovaných radiových sítí
pro různé firmy a technologie (AEL-Midland, Motorola, Matra). V letech
2003-2010 jsem se stal opět konstruktérem, tentokráte zabezpečovací
techniky pro kolejová vozidla v podniku AŽD Praha. Zde jsem se naučil
např. jak přimět PC s WIN XP k tomu, aby se choval jako jedoucí GPS
přijímač, a jiné podivnosti. Po zvýšení své kvalifikace ve vyhl. 50 na § 9
- revizní technik jsem se zabýval cca rok touto činností. V průběhu jara
roku 2013 mi byla nabídnuta možnost pracovat v ČRK. Osobně se cítím
být rozhodně více „bastlířem“, než provozním radioamatérem. Na KV
i VKV jsem mimo akce „Polní den“ velmi sporadicky, nepočítaje v to
oficiální zpravodajství ČRK. Z ostatního mne zajímá historie
elektrotechniky a telekomunikací, klasická i elektronická fotografie a
také filosofické a náboženské směry, zvláště staro- a středověké.
Ve funkci tajemníka se budu snažit vyhovět všem možným i nemožným
přáním. Jen připomínám, že stejně tak, jako jeden každý, ani já
nejsem od počátku moudrý všeználek. Tož mějte se mnou
při vyřizování záležitostí strpení a tolerujte drobné nedostatky, prosím.
73,
Olda, OK1VUL
● Český radioklub má nový bankovní účet! Postupně se na něj přesune příjem všech bezhotovostních
plateb. Už nyní můžete jakékoli platby (členské příspěvky, poplatky za QSL službu atp.) posílat místo stávajícího účtu č. 204368309/0800 u České spořitelny na nový účet č. 107-4969460287/0100 u Komerční
banky. Starý účet bude samozřejmě ještě nějakou
dobu aktivní, jeho zrušení včas oznámíme.
● Server http://HamQTH.com/ oslavil druhé narozeniny. Za poslední rok existence se stalo mnoho věcí,
ale nejvýznamnější je asi přechod na nový server
s 28 GB RAM a 4x1 TB disk jako RAID10. Běží na něm Ubuntu 12.04, jako databáze je použita MariaDB.
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Letos byla řada přednášek zaměřena na DX-expedice
–
podrobněji
na WEBu DARC a HAMradio. Martti, OH2BH, nás
ve svojí asi hodinové
přednášce - mimo jiné seznámil se svou představou, že uspořádat expedici je součást „entertainment industry“ – zábavního průmyslu. Je
na tom kus pravdy. Pozoruhodné bylo, že se ptal účastníků v sálu, kolik QSO s ním udělali, a ukázalo se, že
tam nebyl nikdo, kdo by s ním udělal spojení z méně, než deseti zemí DXCC.
Co se týká oficiálního programu, byla setkání IARU – běžné setkání informativní C3 – zajímavé a velmi pozitivní bylo konstatování některých zástupců, že očividně pro nás smrtelný „stisk zelené lobby“ polevuje – tak
doufejme. Jednotliví zástupci informovali o dění, zajímavé je, že pro většinu organizací jsou hlavním zdrojem
příjmu dotace států na provoz záchranného systému – ne tak u nás, kde je to nula. Několik zástupců mluvilo
o finančních problémech, které jejich organizace mají, nebudu je zde jmenovat, ale bylo to místy dosti překvapivé. Dále proběhlo speciální setkání pouze s předsedy
o možnostech a zájmu a dalších okolnostech potenciální reformy
konstituce IARU. Co bude, uvidíme – čekal bych však, že v dohlednu
NIC.
Dále se konalo setkání „politické komise“ a komise pro sledování
narušitelů pásem, a dále „EMC Watch“. Bohužel se nenašel žádný OK,
který by měl zájem o práci v těchto komisích – tedy mimo politické,
ta je volena plenárním zasedáním IARU. I touto formou bych chtěl
potenciální zájemce o tuto EXTRÉMNĚ užitečnou činnost oslovit –
pokud by se někdo našel, prosím, kontaktujte mě.
Dále DARC jako každoročně pořádal recepci pro dva účastníky z každé
organizace.
Pořádali jí však nikoli na výstavišti, jako každoročně, ale
v hotelu ve městě. Poprvé, co jsem členem rady, jsme se
nezúčastnili – byli jsme čtyři v autě, přišlo nám, že jít tam
ve čtyřech, když jsou pozvaní dva, je „pitomé“, a tak jsme
hlasovali nohama o návratu na výstaviště a nezúčastnili
se. Jak jsme další den zjistili, nebyli jsme sami.
No, a v neděli kolem jedné hodiny jsme začali balit a vyrazili směrem ku Praze. Hoši OK1LOL, OK2ULQ a OK5MM
nás opustili již ráno – zato OK1AR vydržel poctivě až
do konce.
Jirka, OK1RI

M14, Martin Žáček, M16 a Jan Švec, M14.

● EYAC 2013 - Mistrovství Evropy žáků a dorostu
v ROB
se konalo ve dnech 12. - 16. června na Třech studních. Slavnostního vyhlášení druhého závodu se zúčastnil a medaile
nejlepším předával i předseda ČRK, Jirka Šanda, OK1RI.
O úspěšném vystoupení naší mládeže byla natočena a odvysílána reportáž na ČT4 SPORT v pořadu Sport v regionech.
Více informací na webu soutěže: http://eyac2013.com/.
Na snímku čeští závodníci, kteří si z mistrovství odnesli individuální medaile v nové disciplíně SPRINT 3,5 MHz: zleva
Martin Šimáček, M16, Katka Bžatková, D16, Vojtěch Bžatek,
Marcela, ex OK1VTA

● Dětský den na pásmech na rakouský způsob – jedno ze spousty videí, kterými rakouští kolegové nás
všechny propagují na YouTube. A hlavně: zobrazenou činností dělají něco pro naši budoucnost i pro své děti.
Podívejte se třeba i sem. České děti jsou na tom líp: mají od radioamatérské propagandy skoro pokoj…
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